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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มสิีทธิเขารวมประชุม 

 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง ขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชมุผูถือหุนของบรษัิทจด
ทะเบียน ลงวันที ่ 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งจะเปนการสรางความ
เชื่อม่ันใหเกิดขึ้นแกผูถอืหุน ผูลงทุน และผูทีเ่กี่ยวของกับทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบรษัิทจดทะเบียนเปนไปดวยความ
โปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถอืหุน บริษัทฯ จึงเห็นควรกาํหนดใหมีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือ
หุน หรือผูแทนของผูถอืหุนที่มีสทิธิเขารวมประชุม เพ่ือใหบริษัทฯ จงึขอสงวนสิทธิทีจ่ะผอนผันการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความ
เปนผูถอืหุน หรือผูแทนของผูถอืหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย 

(1) บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(2) ในกรณีมอบฉนัทะ บัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ 
1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 

(1) หนังสือเดินทางของผูถอืหุน 
(2) ในกรณีมอบฉนัทะ หนังสอืเดินทางของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางชาติ) ของผูรับมอบอํานาจ 
 
2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

(1) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย 
(2) บัตรประจําตัวหรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะ พรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 

(1) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
(2) บัตรประจําตัวหรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะ พรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 
 
ในกรณีของสําเนาเอกสาร จะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารที่จดัทําขึ้นในตางประเทศควรมีการรับรอง

ลายมือชือ่โดยโนตารีพับบลิค 
 

วิธีการมอบฉันทะ 
 
บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดกําหนดไวจํานวน 3 แบบ ดังนี้   
1. แบบ ก.     เปนแบบหนงัสอืมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซบัซอน 
2. แบบ ข.     เปนแบบหนงัสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ  ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชัดเจนตายตัว 
3.แบบ ค.  เปนแบบหนังสอืมอบฉนัทะที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
ผุถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมสามัญผูถอืหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะโดยดําเนินการดังนี้ 

                1.    เลือกใชหนงัสือมอบฉันะทะขางตนแบบหนึ่งแบบใดเพยีงแบบเดียวเทานั้น 
2.   มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถอืหุน หรือ เลอืกมอบฉนัทะใหกรรมการอิสระ ที่ไมมี  สวนได

เสีย ในวาระพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย  9) 
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3. อากรแสตมป จํานวน 20 บาท บริษัทไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปใหแกผูรับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบยีนเขารวมประชุมเพ่ือใหถกูตองและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 

4. กรณีที่มีผูมอบฉันทะหลายรายใหกบัผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียว ผูรับมอบฉันทะสามารถสงสําเนามาใหเจาหนาที่
ของบริษัท เพ่ือตรวจสอบขอมูลจํานวนหุน เปนการลวงหนาประมาณ 1 วัน โดยสามารถสงทางโทรสารมาที่ สํานักงาน
นักลงทุนสัมพันธ  โทรสาร 0-2581-5397 

5. ผูถือหุนหรอืผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได
ต้ังแตเวลา 13.00 น. ของวันที ่ 3  กรกฎาคม  2552 เปนตนไป 

 
 
 

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 
 
  1.  การออกเสยีงลงคะแนนใหนบัหุนหนึ่งหุนมีเสยีงหนึ่งเสยีง โดยอนุญาตใหแบงเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย 

หรือ         งดออกเสียง 
                      2.  ในกรณีปกติ  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันให
ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีหนึ่งเสยีงเปนเสียงชี้ขาด 

  3. ในกรณีอื่น ซึง่มีกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไวตางจากกรณีปกติ ใหดําเนินการใหเปนไปตาม ขอกําหนด
นั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

  4. ผูถอืหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดมีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษในเรื่องหนึ่งเรือ่งใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงเรื่องนั้น 
และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรอืผูรับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนน
เพ่ือเลอืกต้ังกรรมการ 

 5.   การออกเสียงลงคะแนนกระทําไดโดยการใชบัตรลงคะแนน บริษัทจะแจกใบคะแนนใหกับผูถอืหุนที่เขาประชุมดวย
ตนเอง และผูรับมอบฉันทะที่ไดรับมอบฉันทะใหออกเสียงลงคะแนนในหองประชุมเทานั้น โดย   

 -    ผูถอืหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสยีงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 
 -  ผูถอืหุนหรอืผูรับมอบฉันทะรายใดที่ประสงคจะลงคะแนนเสยีง  “ไมเห็นดวย“ หรือ “งดออกเสียง”  ขอใหผูถอืหุนยกมือ

และออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนนที่ไดรับจากเจาหนาที่ตอนลงทะเบียน เมือ่เรียบรอยแลวใหสงบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่ของบริษัท 
เพ่ือรวบรวมคะแนน บริษัท จะนําคะแนนเสียงที่  “ไมเห็นดวย“ และ  “งดออกเสียง “ ดังกลาวไป หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวม
ประชุม จํานวนเสียงสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นดวย” ในวาระนั้นๆ  หากคะแนนเสียงสวนใหญเห็นดวยและ
เปนไปตามขอบังคับของบริษัท  ในเร่ืองคะแนนเสียง ใหถือวาที่ประชุม “เห็นดวย” หรือ อนุมัติ ในวาระนั้น ๆ  

  - หากในวาระใดมีผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และไมมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ บริษัทฯ จะหกัคะแนนเสยีงของผู
ถอืหุนดังกลาวออกจากจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด 

   - วาระแตงต้ังกรรมการ ผูถอืหุนจะลงคะแนนเลือกบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ เปนรายบุคคลคราวละคน 
เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการจัดประชุมผูถือหุนที่ดี 
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